
 

Programma voor alle Mantelzorgers uit Zuid! 
 
Mantelzorglunch 
Dynamo gaat op vrijdag 8 juni voor een heerlijke mantelzorg lunch 

zorgen. Met de hierbij verkozen thema “ontspanning een moment 
voor jezelf” De lunch vindt plaats vanaf 12.00 tot 14.00 in het 
restaurant Menno en met mooi weer buiten. Bent u mantelzorger 
meldt u dan snel aan voor de lunch ontmoeting-zuid@dynamo-
amsterdam.nl. 
 

Literatuurgroep voorleesverhalen 
Dinsdag 26 juni literatuurgroep voorleesverhalen speciaal voor u 
geschreven. Alle ouderen uit de buurt en alle mantelzorgers zijn van 
harte welkom vanaf 14.00 uur tot 15.00 uur in het Menno Simonshuis. 
Aanmelden is niet nodig. 

 

Verwenworkshop voor Mantelzorgers 
Thema: “Lichaam en geest in balans” 
 
Samen met De Zamenhof organiseert Dynamo een mooie workshop 
voor mantelzorgers. U wordt door Rene Sikker meegenomen in de 
wereld van meditatie, ontspanning & energie. 
  

René Slikker ontvangt u op 3 juli in de regentenkamer. U bent 
welkom vanaf 13.45. Om 14.00 uur start het meditatieprogramma, 
komt u alstublieft op tijd! 

 
Wilt u zich aanmelden voor de lunch of verwenworkshop of wenst u 
meer informatie bel dan met Mathilda Celie, tel: 06 47 94 61 11 of 

Simone van Dorth, tel: 06 26 63 53 00. Voor aanmelden mailt u naar:  
ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl 
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Politici aanwezig in het  

Menno Simonshuis. 
 

De politieke bijeenkomst in Menno was 
erg aangenaam. Met 6 lokale politici 
hebben wij verschillende thema’s 
besproken en hebben buurtbewoners een 
aantal vragen beantwoord gekregen. 

 
Na afloop konden mensen nog speeddaten 
met de gewenst politieke partij. Het was 
een succes, bedankt allemaal voor de 
aanwezigheid en inzet! 
 

 
 

 
 

Beautilina senioren manicure 
 

Beautilina komt terug! Ze hebben voor u 
een speciale manicure samengesteld. Om 
het nog gezelliger te maken, kunt u deze 
keer een familielid of kennis meenemen. 
 

Op de volgende datums zullen wij 
aanwezig zijn: dinsdag 1 mei,  
dinsdag 29 mei en dinsdag 19 juni.  
 
De behandeling zal ongeveer 40 minuten 
duren en kost u slechts € 15 per persoon. 
 

Wilt u graag mooie verzorgde handen en 
nagels? Maak dan snel een afspraak.  
U kunt ons bellen of mailen om een 
behandeling te boeken voor bovenstaande 
datums. E-mail: info@beautilina.nl,  
tel.: 085 04 79 425 

 

 
 

 
 

Nieuw in Menno wijkservicepunt, spreekuur. 
 

Iedere 2de donderdag van de maand tussen 11.30 en 12.30 uur in 
het restaurant van het Menno Simonshuis kunt u voor vragen 

terecht bij:  
 
PuurZuid voor hulp bij de volgende onderwerpen: 
geldproblemen, juridische hulp, klachten, mantelzorg, PuurZuid helpt, 
sociaal Werk en vrijwilligerswerk. 
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met PuurZuid: 

Janneke Wattel – PuurZuid op 020 23 59 120 
www.puurzuid.nl 

    
 

Bij Gebiedsmakelaar Leonie Ranzijn kunt u terecht voor vragen 
omtrent stadsdeel Zuid en Buitenveldert. 
 
Bij Dynamo voor alle vragen over welzijn, buurtinloop, buurtsoos, 
welzijn op recept en alles omtrent mantelzorg.  

 
Bij Spreekuur Woonzorg Nederland alle vragen over wonen. 
Rijk Lam spreekuur op de 4de etage van het Menno Simonshuis, 

Noordhollandstraat 17a. Iedere woensdag van 9.00 tot 10.00 uur en 
iedere vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur. 
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en meer Mennokrant…. 
ennoMennokrantolg 

 
 
YokoKanamaru (altviool en piano) & Martin Bungeroth (cello) 
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Locatie: 

servicepunt  

Menno Simons 

Noordhollandstraat 17a 

1081 AS Amsterdam 

Telefoon  

020 51 71 010 

 

 

Volg ons op: 

 @Dynamo020 

      
      Dynamo Buitenveldert 

 

 

 
 

 

Schrijft u mee? 

Heeft u een leuk verhaal  

of leuke tips voor de  

buurt, Mennokrant? 

Tekst stuurt u naar: Dynamo 

Coördinator Mathilda Celie  

mcelie@dynamo-amsterdam.nl  

Tel: 06 47 94 61 11 

 

Deze Mennokrant verschijnt 

een paar keer per jaar op 

initiatief van Dynamo en is 

bedoeld voor buurtbewoners 

uit Buitenveldert en in de 

buurt van servicepunt Menno 

Simons. Krantje uit? Geef 

hem door aan uw buren! 

 
 

 

Servicepunt Menno Simons verbindt 
Servicepunt Menno Simons is een 
ontmoetingsplek waar mensen uit 
Buitenveldert elkaar ontmoeten in een 
huiselijke setting. We eten samen, helpen 
elkaar een handje, doen creatieve 
activiteiten en genieten van een optreden of 
een lezing. We maken hier samen een betere 
buurt! Het servicepunt Menno is een initiatief 
van Dynamo en te vinden in het Menno 
Simonshuis (begane grond). Voor meer 
informatie en de weekmenu's van het 
buurtrestaurant kijkt u op onze 
website:www.dynamo-amsterdam.nl 

 

Actenz computerinloop voor 
hulpvragen.  
Iedere woensdag- en vrijdagochtend 
tussen 10.00 en 11.30 uur kunt u bij 
Actenz in servicepunt Menno Simons 
terecht met vragen over het gebruik van 
uw laptop of tablet. Voor informatie kunt 
u contact opnemen met Gayetrie Jaddoe 
medewerkster van Actenz telefoon:  
06 12 38 42 25.  

 

Vacatures vrijwilligers  
Wilt u iets doen voor een ander of 
werkervaring opdoen? U bent welkom om 
via Dynamo in uw buurt aan de slag te 
gaan. Als vrijwilliger bij Dynamo kunt 
u ook trainingen volgen, is er een 
onkostenvergoeding mogelijk en heeft u 
binnen Dynamo inspraak.  
 
Servicepunt Menno Simons heeft 
momenteel verschillende leuke vacatures 
als gastheer/ gastvrouw ter ondersteuning 
van de activiteiten en het buurtrestaurant 
op woensdag en vrijdag.  
 
Wilt u meer informatie, maak dan een 
afspraak Mathilda Celie voor een 
oriënterend gesprek!  
E: mcelie@dynamo-amsterdam.nl  
telefoon: 06 479 46 111. 
 

 

Menno agenda voor mei en juni 
Dinsdag 1 en 29 Beautilina seniorenmanicure 13.00 uur tot 17.00 uur, 

vooraf aanmelden bij Beautilina in de regentenkamer.  

Woensdag 2     Bingo 14:00-16:00 uur  

Woensdag 8     Disco dansen 13.30 uur 

Donderdag 10  Mantelzorg lotgenotengespreksgroep voor 

mantelzorgers die zorgen voor zelfstandig wonende 

mensen met dementie 14.00 uur in de regentenkamer. 

Vrijdag 11  Live café muziek optreden door Wim Schindler, 

“Liedjes van de jaren 30 tot heden” 15.00–16.30 uur. 

Maandag 21  Pinksteren, Menno gesloten voor activiteiten. 

Donderdag 24  Opening expositie examen werk tekeningen door 

leerlingen van De Apollo onderwijs 16.00 uur.  

Juni: 
Dinsdag 5 Muziekoptreden,  Stichting Live Music Now   

10.30–12.00 uur.  

Woensdag 6 en 27  Bingo 14.00–16.00 uur 

Vrijdag 8  Mantelzorg lotgenoten ontmoeting en lunch en  

thema “Ontspanning voor de mantelzorger”  

12.00 tot 14.00 uur Menno restaurant. 

Woensdag 12    Disco dansen 13.30 uur 

Donderdag 14  Mantelzorg lotgenotengespreksgroep Voor 

mantelzorgers die zorgen voor zelfstandig wonende 

mensen met dementie 14.00 uur Regentenkamer. 

Vrijdag 15 Live café optreden, zanggroep “Musica” 14.30 tot 

16.15 uur.  

Dinsdag 19   Beautilina seniorenmanicure, 13.00 uur tot 17.00 uur, 

vooraf aanmelden bij Beautilina in de regentenkamer. 

Dinsdag 26   literatuurgroep Buitenveldert zorgt voor mooie  

voorleesverhalen 14.00–15.00 uur.  

Woensdag 27                  Bingo 14.00–16.00 uur 

Vooruitblik: dinsdag 3 juli  

Mantelzorg verwenworkshop thema meditatie “Lichaam en geest in balans”. 

Voor info zie de uitnodiging aan mantelzorgers pagina 1.     

DOORLOPENDE ACTIVITEITENAGENDA: 
Maandag         Warme lunch, 12.30 uur 

                                      Koffie drinken, 14.00-16.00 uur 

                                      Kaartspel Skip bo, 14.00-16.00 uur 

  

Dinsdag     Gym om 10.00 uur in het restaurant 

                                      Warme lunch, 12.30 uur  

                                      Buurtinloop met Paula, 14.00-16.00 uur 

                                           

Woensdag     Spreekuren Woonzorg Nederland, 10.00-11.00 uur    

                                      Actenz Buurtinloop vanaf 9.30-13.00 uur 

Klaverjassen, 14.00-16.30 uur (behalve met Bingo) Om 

de 3e week Bingo 14.00-16.00 uur. 

Wandel je fit met Simone (start bij het Menno Simons) 

14:30–15:30 uur. 

                                       Buurtrestaurant Menno vanaf 17.30 uur 

 

Donderdag                     Ouder en kind spelinloop, 10.00-11.30 uur 

                                      Bibliotheek Menno, 12:30-13:30 uur  

Kaartspel Skip bo, 14.00-16.00 uur. 

Buurtsoep één maal per maand. Overige        

donderdagen samen koken. Rooster zie infobord. 

Spreekuur door Gebiedsmakelaar Stasdeel Zuid en 

PuurZuid maatschappelijke dienstverlening, iedere 2e 

donderdag van de maand van 11.30-12.30 uur in het 

Menno restaurant. 

 Vrijdag                          Spreekuren Woonzorg Nederland, 15.00-16.00 uur 

                                      Actenz Buurtinloop vanaf 09.30-12.30 uur 

                                      Gym om 10.00 uur daarna koffie drinken restaurant 

       Buurtrestaurant Menno vanaf 17.30 uur 

Zaterdag         Buurtsociëteit, 10.30 -14.30 uur. 
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